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Retningslinjer for regionernes indstilling af kandidater og 

suppleanter til Domea.dk’s bestyrelse 
 

 

Kapitel 1: Regionernes afgrænsning 

 

Domea.dk’s regioner udgør 6 geografiske områder. Regionerne følger de officielle danske regioner 

bortset fra, at region Syddanmark opdeles i hhv. Region Fyn og Region Syd- og Sønderjylland. 

 

 

 

 

 

De enkelte boligorganisationer og deres boliger indplaceres i regionerne iht. til boligorganisationens 

hjemstedskommune. Hvis boligorganisationen fuld ud serviceres fra et servicecenter beliggende i 

en anden region, så er det dog servicecenterets geografiske beliggenhed, der afgør boligorganisati-

onens regionstilhør. Tilsvarende gælder for selvejende almene boliginstitutioner. 

 

Regionerne indstiller bestyrelseskandidater og -suppleanter til Domea.dk’s bestyrelse. Valget af be-

styrelsesmedlemmer og -suppleanter foretages af Domea.dk’s generalforsamling efter indstilling 

fra regionerne. 

 

Regionerne indstiller i alt 8 kandidater som bestyrelsesmedlemmer og 8 personlige suppleanter for 

disse. Indstillingen og valg sker ordinært efter følgende model: 
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Region Indstiller i ulige år Indstiller i lige år Indstiller i alt 

Nordjylland x  1 medlem og suppleant 

Midtjylland  x 1 medlem og suppleant 

Fyn x  1 medlem og suppleant 

Syd- og Sønderjylland  x 1 medlem og suppleant 

Sjælland og øerne x x 2 medlemmer og suppleanter 

Hovedstaden x x 2 medlemmer og suppleanter 

 

Hvis et generalforsamlingsvalgt medlem, der er valgt efter indstilling fra regionerne, udtræder af 

bestyrelsen i sin valgperiode, så indtræder medlemmets personlige suppleant for den resterende 

del af valgperioden. 

 

Hvis der ikke findes en suppleant, eller hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen og herefter udtræ-

der i valgperioden, afholdes ekstraordinært regionsmøde og efterfølgende ekstraordinær general-

forsamling i Domea.dk med henblik på nyvalg af bestyrelsesmedlem og suppleant fra regionen. 

Hvis der er mindre end 6 måneder til planlagt ordinær generalforsamling i Domea.dk, så er besty-

relsen dog berettiget til at lade regionens bestyrelsespost være vakant indtil gennemførelsen af de 

ordinære indstillings- og valgprocesser. 

 

 

Kapitel 2: Indstillingsprocessen 

I de år, hvor regionen ordinært skal indstille kandidater, udsendes senest i februar måned en ori-

entering til beboerne i regionen om muligheden for at stille op som regionens bestyrelseskandidat/-

suppleant. Ved ekstraordinære indstillinger udsendes orientering senest 8 uger før den generalfor-

samling, hvor valget skal finde sted. 

 

Senest 14 dagen inden den generalforsamling, hvor valget skal finde sted, afholdes et regionsmøde 

i regionen. Adgang til mødet har medlemmer af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet i 

de boligorganisationer, som har hjemsted i regionen. Adgang har desuden de forhåndsopstillede 

kandidater. Mødet indkaldes skriftligt overfor de adgangsberettigede af Domea.dk’s bestyrelse med 

mindst 4 uger varsel. 

 

Dagsordenen fastsættes af Domea.dk’s bestyrelse, men skal – når der skal indstilles kandidater på 

mødet – dog omfatte følgende punkter: 

 

• Valg af dirigent. 

• Indstilling af regionens kandidat(er) til Domea.dk’s bestyrelse 

• Indstilling af regionens suppleantkandidat(er) til Domea.dk’s bestyrelse 

 

Hver deltagende boligorganisation på regionsmødet har 1 stemme samt yderligere 1 stemme for 

hver påbegyndt antal af 200 lejemålsenheder udover de 200 første, dog højst 7 stemmer i alt. Der 

kan ikke stemmes ved fuldmagt, men de deltagende fra en boligorganisation råder tilsammen over 

alle boligorganisationens stemmer på mødet.  

Organisationsbestyrelsen træffer forud for regionsmødet beslutning om, hvilke(n) adgangs-beretti-

gede repræsentant(er) for boligorganisationen, der bemyndiges til at holde og afgive boligorganisa-

tionens samlede antal stemmer på regionsmødet. Boligorganisationen kan også beslutte mandatet 

for stemmeholderen(erne). 

 

Af praktiske hensyn kræves forhåndstilmelding til møderne. 
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Valgbar som regionens bestyrelses-/suppleantkandidat er alle boliglejere i uopsagte lejemål i regio-

nen og disses myndige husstandsmedlemmer. Det er en forudsætning for at opstille og blive valgt, 

at kandidaten selv deltager på regionsmødet, eller på forhånd skriftligt har tilkendegivet, at ved-

kommende modtager valg. 

 

Der udarbejdes et kort referat af valghandlingen. Referatet underskrives af dirigenten og af et 

medlem af Domea.dk’s bestyrelse. 

 

Hvis der i regionen ikke er kandidater til posten som bestyrelsesmedlem og/eller -suppleant, så 

vælger Domea.dk’s generalforsamling det/de pågældende bestyrelsesmedlem(mer) og supple-

ant(er) uden indstilling fra regionen, men efter eventuel indstilling fra bestyrelsen. 

 

Domea.dk’s bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for indstillingsprocessens og 

regionsmødernes gennemførelse 

 

_______________________  

 

Vedtaget af Domea.dk’s generalforsamling den 6. maj 2022 

 

 

 


